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ऑटव्हॉक, पोलांड, १९१७
आयरिनचे सगळीकड ेलक्ष असायचे.
काही लोकाांना इतिाांपेक्षा वेगळी वागणूक ममळते हे आयरिनच्या 

नजिेतून सुटले नव्हते. आयरिनचे डॉक्टि वडील रुगणाांना पाहायला 
जाताना कधी कधी आयरिनला आपल्या सोबत घेऊन जात. ते ज्या 
आजािी लोकाांना पहायला जात, त्याांची मुले ययडडश भाषा बोलत आणण 
ज्यू लोकाांच्या मांहदिात जात.

इति लोक ज्यू लोकाांबाबत वाईट बोलत असत ते आयरिनच्या
कानावि येत असे. यतच्या आसपास िाहणािे लोक ज्यू लोकाांच्या 
वस्तीपासून दिू िाहणेच पसांत कित. आयरिन मात्र बिेच वेळा ज्यू 
मुलाांशी खेळत अस.े

“बाबा, काही लोक खिेच इतिाांपेक्षा अधधक चाांगले 
असतात का?” आयरिनने ववचािले.

यतच्या वडडलाांनी उत्ति हदले, “आयरिन, जगात दोन 
प्रकािचे लोक असतात - चाांगले आणण वाईट. ते गिीब 
आहेत की श्रीमांत, कुठल्या वांशाचे ककां वा धमााचे आहेत 
याने काहीच फिक पडत नाही. ते चाांगले आहेत की 
वाईट हेच खिे महत्त्वाचे असते.”

आयरिन केवळ ७ वषाांची
असताना यतचे वडील मिण 
पावले. पण त्याांचे शब्द मात्र 
हटकून िाहहले. आयरिनच्या
मनावि ते कोिले गेले होत.े



वॉसाा, पोलांड १९४०
आयरिनला चाांगली व्यक्ती बनायचे होते.
वॉसाामधील गिीब कुटुांबाांना मदत किण्यासाठी 

यतने समाजसेववकेची नोकिी पत्किली.
१९३९ साली जमानीने पोलांडवि हल्ला केला. जमानीचे 

अडॉल्फ हहटलि नाझी पक्षाचे प्रमुख होते. ज्य ूलोक जमान 
लोकाांच्या बिोबिीचे नाहीत असे त्याांचे मत होते. दसुऱ्या 
जागयतक यदु्धाला प्रािांभ झाला होता.

“मी लोकाांना िोगप्रयतबांधक लस द्यायला आले आहे,” 

आयरिन म्हणाली. ती वॉसााच्या बांहदस्त वसाहतीत (घेटो) 
प्रवेश कित होती. १९४० सालापयांत जमानीने पोलांडमधील 
सुमािे ५ लाख ज्य ूलोकाांना शहिाच्या या वसाहतीत स्थलाांति 
किणे भाग पाडले होते. २ चौिस मैलापेक्षा हा भाग लहान 
होता. या वसाहती भोवती उभािलेल्या उांच मभांतीांवि काटेिी 
तािा आणण काचेचे तुकडे लावले होते. जमानीने पोलांड मधील 
लोकाांना खोटे साांधगतले होते की िोगिाईपासून बचाव 
होण्यासाठी त्याांना या वसाहतीत प्रवेश किण्यास मनाई 
होती.

तेथील सैयनक म्हणाला. “आत जा. आम्हाला या
मभांतीबाहेि िोगिाई पसिायला नको आहे.”

प्रथम आयरिनला भीती वाटली, पण नाझी लोक ज्य ू
लोकाांना ककती वाईट वागवतात हे यतने पहहले होते. केवळ 
त्याांच्या धमाामुळे या वसाहतीत अडकून पडलेल्या लोकाांची 
यतला काळजी वाटत होती.

“ताई, तुमच्याकडे खायला काही आहे का?” आयरिनला पाहून 
एका मुलाने ववचािले.

“माझां बाळ आजािी आहे, तुम्ही काही मदत करू शकाल का?” 

एका बाईंनी अजीजीने ववचािले.
“इथे ककती तिी लोक गिज ूआहेत, मी एकटी काय किणाि?” 

आयरिनच्या मनात ववचाि आला.
पण यतच्या वडडलाांनी साांधगतलेली एक गोष्ट यतला आठवली. 

ते म्हणाले होते, “कोणी बडुत असेल, ति त्याला हात दे.”

मुलाांना इथे सवााधधक त्रास सहन 
किावा लागतो आहे. त्याांना मदत 
केलीच पाहहजे असे यतने ठिवले.



आयरिनने काही ववश्वासू ममत्रमांडळीांशी चचाा केली.
“आपण जि खूप काळजीपूवाक काम केले ति 

आपल्याला कोणाच्याही नकळत या वसाहतीत अन्न 
आणण औषधे पाठवता येतील.” आयरिन म्हणाली.

“ते खूप धोक्याचे असेल. नाझीांनी पकडले, ति ते 
आपल्याला मारून टाकतील.” यतची 
मैत्रीण यागा वपत्रोव्हस्का म्हणाली.

“तू हे काम किशील का?” आयरिनने ववचािले.
“अथाात!” यतने उत्ति हदले.
आयरिन आणण यतच्या मदतयनसाांनी वसाहतीत 

अन्न, औषधे आणण इति साहहत्य पाठवायला सुरुवात 
केली. पण लवकिच त्याांचे काम अधधक तातडीचे आणण 
जोखमीचेही होऊ लागले.

जुलै १९४२ पासून जमान सैन्याने दििोज ६००० पेक्षा अधधक 
ज्यू लोकाांना जनाविाांसाठीच्या आगगाडीच्या डब्यातून बाहेि 
नेण्यास सुरुवात केली. आपण कोठे जात आहोत याची लोकाांना 
काहीच कल्पना नव्हती. आगगाडीने त्याांना टे्रबब्लांका या हठकाणी 
नेण्यात येत होते आणण तेथे नाझी त्याांना मारून टाकत होते.



आयरिनने कामाला सुरुवात केली.
यतला अनेक लोकाांची मदत ममळाली. त्यातील एक होता अँटोनी नावाचा 

ट्रक ड्रायव्हि. त्याला ट्रक घेऊन वसाहतीत जाण्या-येण्याची पिवानगी होती. 
पहहल्याांदा जेव्हा आयरिनने आणण अँटोनीने एका लहान बाळाला बाहेि 
आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते बाळ िडू लागले. गेटविच्या जमान 
सैयनकाने त्याांना जवळजवळ पकडलेच.

त्यानांति जेव्हा आयरिन आणखी एक बाळ घेऊन ट्रककड ेआली, तेव्हा 
यतला आश्चयााचा धक्का बसला. ट्रकच्या पुढील सीटवि एक मोठा कुत्रा 
बसला होता!

“हहचां नाव शेपसी. ही फाि हुशाि आहे आणण साांधगतलेलां ऐकते. आता 
ट्रकच्या मागल्या बाजूला बाळ िडले तिी आपल्याला काळजी नको.” त्याने 
हळूच साांधगतले.

ट्रक गेटपाशी येऊन थाांबली.
ट्रकच्या मागच्या भागातील बाळ जोिजोिात िडू लागले. पहािेकिी सैयनक 

जवळ आला.
“बापिे! आता ते आपल्याला पकडणाि!” आयरिनच्या मनात ववचाि आला.
तेवढ्यात अँटोनीने शेपसीच्या पांजावि हळूच थोपटले. शेपसी जोिात भुांकू 

लागली. ते ऐकून पहािेकऱ्याची कुत्री देखील भुांकू लागली. त्या सवा आवाजात 
बाळाचे िडणे कोणाला ऐकू आले नाही आणण ट्रक सुखरूप वसाहतीबाहेि पडला.



१८ जुलै १९४२

आयरिनने एका दािावि टकटक 
केले.

दाि उघडल्यावि यतने एक मोठा
श्वास घेतला आणण घिात प्रवेश केला.
“आता वेळ झाली आहे.” ती म्हणाली.

हेयनया कोपेलने आपली तान्ही
मुलगी आयरिनने आणलेल्या सुतािाची 
हत्यािे ठेवण्याच्या पेटीत अलगद 
ठेवली. आयरिनने बेबी बबएटाच्या
यनिागस चेहऱ्याकड ेपाहहले. शालीत 
गुांडाळलेल्या बाळाची हालचाल चालली 
होती. बाळ हळूच हसले. आयरिनने
बाळाच्या तोंडात औषधाचे २-३ थेंब 
टाकले. म्हणजे बबएटाला छान झोप 
लागेल. यतने शाल नीट गुांडाळली, आणण 
हवा येण्यासाठी पेटीला केलेली भोके 
नीट मोकळी आहेत ना याची पित
एकदा खात्री करून घेतली.

आयरिन आता पेटी बांद किणाि 
होती, इतक्यात बाळाच्या आजोबाांनी 
काहीतिी हळूच पेटीत ठेवले. तो एक 
चाांदीचा लहानसा चमचा होता, त्यावि 
बाळाचे नाव आणण जन्मतािीख 
कोिलेली होती- एमलझाबेथ, ५ जानेवािी 
१९४२.

“आई-बाबाांकडून एक छोटीशी 
भेट,” ते डोळे पुसत म्हणाले.

आयरिनने पित एक मोठा श्वास 
घेतला आणण ही अमूल्य पेटी हातात 
घेऊन ती घिाबाहेि पडली.



आयरिनने आणखी 
काही दािे वाजवली.

“कृपा करून तुमचे
बाळ माझ्याकड ेद्या. मी 
त्याला वाचवण्याचा शक्य 
तेवढा सवा प्रयत्न किेन.” 
यतने ववनवणी केली.

“आमचे बाळ वाचेल 
याची काय खात्री?” आई-
वडील ववचाित.

“इथेच िाहहले ति 
तुमचे बाळ वाचू शकणाि 
नाही, एवढेच मी खात्रीने 
साांगू शकते.” आयरिनने 
उत्ति हदले.

जेव्हा आई-वडील 
बाळ यतच्याकड ेदेण्यास 
तयाि होत, तेव्हा या
बाळाला कसे वाचवायचे 
याचा यनणाय आयरिनला 
घ्यावा लागे.

आयरिन तान््या बाळाांच्या आई-वडडलाांना साांगत 
असे, “तुमचे बाळ छोटे आहे. आम्ही त्याला लपवून 
बाहेि नेऊ…

बटाट्याच्या पोत्यातून, एखाद्या शवपेटीतून नाहीति 
कचऱ्याच्या गाडीच्या खालच्या भागात लपवून…”



जी मुले थोडी मोठी होती, त्याांना ती समजावून साांगत असे.
“आता धीट हो. या क्षणापासून तुझ ेनाव आयझॅक नाही. ते आहे पीटि. 

तू पीटि आहेस असे तुलाच खिे वाटेपयांत ते नाव पित पित म्हणत िहा. 
त्यानांति लगेच येशूची प्राथाना पाठ कि. आता तू एक कॅथॉमलक आहेस हे लक्षात ठेव.”

पीटिने प्राथाना पाठ केली आणण त्याचबिोबि कु्रसाची खूण किायलाही तो मशकला.
“छान! आता तुझी तयािी झाली आहे. आता माझ्यामागे ये.” आयरिन म्हणाली.
वसाहतीच्या सीमेविच्या न्यायालयात मग ते घाईघाईने गेले. आयरिनने पीटिला 

त्याचे कपड ेबदलून नवे कपड ेघालायला हदले आणण ते मागच्या दािाने वसाहती बाहेि 
पडले.

इति वेळी आयरिनचे मदतनीस भूममगत िाहून 
काम किायचे. जममनीखाली असलेल्या साांडपाण्याच्या 
चिाांच्या जाळ्यातून ते मशताफीने ज्यू मुलाांना 
सुिक्षक्षतपणे बाहेि काढायचे.



नोव्हेंबि, १९४२
आयरिन झेगोटाची सदस्य झाली.
झेगोटा हा पोलांडमधील शूि लोकाांचा एक गट होता. 

ज्य ूलोकाांना वाचवण्यासाठी ते मदत कित असत. आयरिन 
ज्य ूमुलाांना वाचवणाऱ्या गटाची प्रमुख होती. ती आणण यतचे 
मदतनीस दििोज ज्य ूवसाहतीतील मुलाांना लपनू छपनू 
बाहेि काढत असत. पण मग ही मुले कुठे जात?

अनेक साहसी आणण धीट लोकाांनी या मुलाांना आपल्या 
कुटुांबात सामावनू घेतले. काही कुटुांबाांनी लहान बाळाांचे 
पालकत्व स्वीकािले. काही मुलाांना पोलांडमधील अनाथालयात 
पाठवण्यात आले. काही मुले णिस्ती लोकाांच्या मठात गेली 
आणण तेथील मभक्षुणीांनी त्याांचे पालनपोषण केले.

आपण ज्यू मुलाला लपवले आहे असे समजले ति 
आपल्याला मतृ्युदांड होईल याची सवाांना चाांगली कल्पना 
होती. पिांतु या लोकाांनी ज्यू मुलाांना वाचवण्यासाठी 
आपले प्राण पणाला लावले होते. आपण कित आहोत ते 
योगय आहे अशी त्याांची खात्री पटली होती.



आयरिनने सवा नोंदी ठेवल्या होत्या.
आयरिन आणण यतच्या मदतयनसाांनी 

केवळ मुलाांना वाचवले इतकेच नव्हे, ति 
प्रत्येक मूल सुिक्षक्षत असेल आणण त्याची 
चाांगली काळजी घेतली जाईल याकडेही 
त्याांनी लक्ष हदले. आयरिन आणण यतच्या 
मदतयनसाांनी पसेै, अन्नधान्य, इति 
साहहत्य अशी मदतही या काळजीवाहू 
कुटुांबाांपयांत पोचवली.

“आता या मुलाांची चाांगली काळजी घेतली 
जात आहे,” आयरिनने यागा या आपल्या
मैबत्रणीला साांधगतले. “पिांतु, यदु्ध सांपल्यावि 
त्याांना त्याांच्या आई-वडडलाांकडे पित पाठवावे 
लागेल. मुलाांच्या खऱ्या नावाांची आणण त्याांच्या 
आताच्या नावाांची आणण आता ती कोठे आहेत 
याची मी यादी करून ठेवली आहे.”

“मी देखील अशी यादी बनवली आहे.” यागा 
म्हणाली. “या याद्या जि नाझीांच्या हाती 
लागल्या, ति ते आपल्याला ति मारून 
टाकतील, मशवाय या मुलाांना आणण त्याांची 
काळजी घेणाऱ्या कुटुांबाांनाही शोधनू काढतील 
आणण ठाि कितील.”

“प्रत्येक मुलाला आपले खिे नाव 
समजायलाच हव,े” आयरिनने आग्रहाने म्हटले.
“मशवाय या मुलाांच्या कुटुांबाांनाही त्याांना शोधावेसे
वाटेल. पण तू म्हणतेस ते ही खिे आहे… हे 
सवा धोकादायक आहे आणण आपल्याला खूप 
काळजी घ्यावी लागेल.”



आयरिनची सदयनका
२० ऑक्टोबि १९४३

आयरिन पकडली गेली.
मुलाांना वाचवण्यात मोठा 

धोका आहे हे यतला माहहत होतेच. 
यतची सवाात मोठी भीती आता 
खिी ठिण्याच्या मागाावि होती.

धड! धड! धड!
“दाि उघड!” दािाला धक्के देत 

एक माणूस ओिडला.
“हे गेस्टापो (नाझीांचे गुप्त 

पोलीस) आहेत,” आयरिन हळूच 
म्हणाली.

आयरिनने यतच्याकडील याद्या 
उचलल्या आणण त्या बाहेि 
फेकण्यासाठी ती णखडकीजवळ 
गेली. पण णखडकीखाली ति 
आणखी बिेच गुप्त पोलीस वाट 
पाहत उभे होते.

त्याांनी सांपूणा इमाितीला वेढा 
घातला होता.

धड! धड!
हताश होऊन आयरिनने त्या

याद्या यतच्यासोबत सदयनकेत 
िाहणाऱ्या जेयनना या यतच्या
मैबत्रणीकड ेफेकल्या. यतने त्या 
याद्या आपल्या कपडयाांच्या आत 
काखेत लपवल्या. मग आयरिनने
दाि उघडले.

.

गुप्त पोलीस यतच्या खोलीत घुसले. यतच्या घिाची 
आणण सामानसुमानाची त्याांनी झडती घेतली. पण 
त्याांना याद्या सापडल्या नाहीत.

तिीही ते आयरिनला आपल्या सोबत घेऊन गेले.



पाववक तुरुां ग, ऑक्टोबि १९४३
आयरिनला तुरुां गात टाकण्यात आले.
जे कोणी नाझीांचा कायदा मोडतील, त्याांची नाझी गुप्त पोलीस या 

तुरुां गात उलटतपासणी घेत असत.
“झगेोटा बद्दल तुला काय माहहत आहे ते सवा आम्हाला साांग.” नाझी 

पोमलसाने फमाावले.
“मला त्याबद्दल काहीच माहहत नाही. मी फक्त एक समाजसेववका 

आहे,” आयरिनने उत्ति हदले.

त्या पोमलसाने आयरिनच्या पायावि प्रथम चाबकाने 
आणण नांति पट्ट्याने फटके मािले.

पिांतु आयरिनने आपले तोंड उघडले नाही.

आयरिनचा िोजचा हदनक्रम एकसािखाच होता.
तुरुां गात हदवसातील १२ तास यतला धुणे धुवावे लागे. त्यानांति 

झगेोटा मधील यतच्या साथीदािाांची नावे साांगावीत म्हणून यतची 
कसून उलटतपासणी घेतली जाई आणण यतला मािहाण केली जाई. 
यतला पुिेसे अन्नही देण्यात येत नसे. भूक आणण वेदना यामुळे यतला 
िात्री चाांगली झोपही येत नसे. असेच ३ महहने यनघून गेले.



पाववक तुरुां ग,जानेवािी १९४४
आयरिनचे नाव पुकािण्यात आले.
“आयरिन सॅन्डलि!” एक पहािेकिी खेकसला.
अगोदिच अनेक बस्त्रया असलेल्या एका ट्रकमध्ये यतला ढकलून देण्यात 

आले.
त्याांना नाझी गुप्त पोमलसाांच्या मुख्यालयात नेण्यात आले.
“आता बहुधा आपल्याला मारून टाकतील,” आयरिनच्या मनात ववचाि 

आला, “मी त्याांना काहीही माहहती हदली नाही याचा मला अमभमान वाटतो. 
मिणाची मला मुळीच भीती वाटत नाही.”

आयरिनला एका खोलीत ढकलण्यात आले तेव्हा ती गुडघ्यावि पडली.
एका अधधकाऱ्याने यतला ओढत ओढत एका खोलीत नेले.
“आता तुला मुक्त किण्यात आले आहे. आता ताबडतोब इथून यनघून जा.” 

तो अधधकािी पोमलश भाषेत म्हणाला.

आपल्या जखमी पायाांवि लांगडत 
आणण धडपडत आयरिन एका गल्लीत 
आली. ढगाांमागून अचानक सूया बाहेि 
आला. क्षणभि यतला काहीच हदसेना. 
१०० हदवसात यतने सूयाप्रकाश 
पहहला नव्हता.

आयरिन लपून िाहहली.
यतला मुक्त किण्यासाठी झगेोटाने त्या अधधकाऱ्याला बिेच पैसे हदले 

होते. आणण ती मिण पावली आहे असे नाझीांना वाटत असल्याने यतला 
लपून िाहणे भाग होत.े

आयरिन आपल्या ममत्रमांडळीांच्या घिात लपत असे. काही हदवस ति ती 
वॉसााच्या प्राणणसांग्रहालयात लपून िाहहली होती. त्यावेळी ती कोल््याच्या 
वपल्लाांसोबत त्याांच्या वपांजऱ्यात झोपत असे. पिांतु यतचे झगेोटा सोबतचे 
काम अव्याहत चालू होते. आणण यतने तयाि केलेल्या वाचवलेल्या मुलाांच्या 
याद्या अजूनही सुिक्षक्षत होत्या.



१९४४ चा उन्हाळा सांपता-सांपता
आयरिनने आपल्या याद्या लपवनू ठेवल्या होत्या.
वॉसााच्या उठावाांना सुरुवात झाली होती. िस्त्यात देखील लढाया 

होत होत्या. आपल्याला जिी काही झाले तिीही आपल्या याद्या सुिक्षक्षत 
िाहतील याची आयरिनला खात्री करून घ्यायची होती.

एक हदवस मध्यिात्री यागा आणण आयरिन लपत छपत यागाच्या 
घिामागच्या अांगणात आल्या. दोघीांनी ममळून एक सुिी आणण चमचा 
घेऊन एक लहानसा खडडा खणला. याद्या ठेवलेल्या ३ बिण्या त्याांनी या 
लहानशा खडयात पिुल्या आणण वरून माती टाकून खडडा बजुवनू टाकला. 
याद्या आता सुिक्षक्षत होत्या. नावे असलेल्या बिण्या. त्यात मोठीच आशा 
दडलेली होती.



त्यानांति
यदु्ध सांपल्यानांति वाचलेल्या लोकाांची आपल्या कुटुांबाांशी भेट करून 

देण्याच्या कामात सहभागी असलेल्या एका सांस्थेकडे आयरिनच्या याद्या सुपदूा 
किण्यात आल्या. ददैुवाने अनेक मुलाांचे आई-वडील मतृ्यमुुखी पडले होते. पिांतु 
काही थोडे वाचले होते आणण आयरिनच्या याद्याांमुळे त्याांची आपल्या मुलाांशी 
भेट होऊ शकली.

काही मुलाांना त्याांचा खिा इयतहास आणण त्याांना वाचवण्यासाठी त्याांच्या 
आई-वडडलाांनी घेतलेला धीिाचा यनणाय समजला. काहीांना अद्यापही त्याांना 
वाचवणाऱ्या शूि आणण सहृदय आयरिनची देखील आठवण होती.

अनेक वषे उलटून गेल्यावि देखील लोक ववचािीत, “आयरिन, तू हे सवा 
कशासाठी केलेस? ज्य ूमुलाांना वाचवण्यासाठी तू तुझा जीव का धोक्यात 
घातलास?”

आयरिनचे उत्ति होते, “जमानीच्या अधधपत्याखाली पोलांडचा ऱ्हास होत 
असलेला मला हदसत होता. ज्य ूलोकाांची परिबस्थती अत्यांत वाईट होती. आणण 
त्यात देखील मुलाांना सवााधधक मदतीची गिज होती. म्हणून मला त्याांना 
मदत किायची होती.”

१२ मे २००८ िोजी आयरिन यतची मैत्रीण एमलझाबेथ सोबत नाश्ता कित 
होती. जी तान्ही असताना सुतािाच्या अवजािाांच्या पेटीतून बाहेि गेली होती, 
तीच ही एमलझाबेथ होती. आता मोठ्या असलेल्या एमलझाबेथचे आई-वडील 
यदु्धात मािले गेले होते, पण त्याांची आठवण म्हणून तो चाांदीचा चमचा 
अद्यापही यतच्याकडे होता. आयरिन आता ९८ वषाांची होती. आज ती प्रसन्न 
मनबस्थतीत होती आणण या दोन मैबत्रणी गप्पा माित होत्या. अचानक 
आयरिनने डोळे ममटले आणण शाांतपणे प्राण सोडला.

नाझी हत्याकाांडातील ज्य ूलोकाांची आठवण म्हणून इस्राईलने ठेवलेल्या
‘याड वाशेम’ या पिुस्कािाने यतचा सन्मान किण्यात आला. यतला जे पदक 
देण्यात आले, त्यावि कोिले होते,

“जे कोणी एक जीव वाचवतात, ते सवा ववश्व ्वाचवतात.”
आपण काही फाि मोठे काम केले आहे असे आयरिनला कधीच वाटत 

नसे.
ती म्हणायची, “सवाप्रथम हे साांधगतले पाहहजे की मला अनेक मदतनीस 

होते. त्याांना कोणी कधीच ववसरू नये. ही काही मोठी शौयााची गोष्ट नव्हती. 
माझ्या काळजाची ती एक साधी, नसैधगाक गिज होती.”

लेणखकेच ेमनोगत
१९९९ साली कॅन्सस िाज्यातील ययुनयन टाऊन शहिातील एका नववीतील मुलीने 

आयरिन सॅन्डलि नावाच्या एका पोलांडमधील महहलेववषयीचा वतामानपत्रातील एक लेख 
वाचला. आयरिन याांनी २,५०० मुले नाझीांच्या काळात वाचवली होती.

“मी त्याांच्याबद्दल यापवूी कधीच कसे ऐकले नाही!” एमलझाबेथच्या मनात ववचाि 
आला.

यतने आजबूाजलूा चौकशी केली. आयरिन सॅन्डलि बाबत कोणाला काहीच माहहत 
नव्हते. श्रीयतु कोनाडा या त्याांच्या मशक्षकाांच्या मदतीने एमलझाबेथने आणण मेगन स्टुअटा 
व सब्रीना कून्स या यतच्या मैबत्रणीांनी आयरिनच्या ऐयतहामसक कामधगिीबाबत एक 
लहानसे नाटक सादि केले.

एमलझाबेथ, मेगन आणण सब्रीना याांना या नाटकाबद्दल पारितोवषक ममळाले. इतिही 
अनेक ववद्याथी आयरिनच्या शौयााची कहाणी साांगण्यासाठी त्याांच्याबिोबि नाटकात भाग 
घेऊ लागले.

एमलझाबेथ, मेगन आणण सब्रीना आयरिन सॅन्डलिना भेटण्यासाठी मुद्दाम पोलांडला 
गेल्या. आयरिन जिी आता वयस्कि असल्या, तिी त्याांच्या डोळ्यात पवूीचीच चमक होती 
आणण हृदयात मुलाांववषयीचे पे्रम.

नाझी हत्याकाांड म्हणजे केवळ इयतहासाच्या पसु्तकात वाचण्याची हकीकत नव्हती, 
ति ते सत्य होते आणण अनेकाांनी त्याचा प्रत्यक्ष अनभुव घेतला होता याचे आयरिन या 
बजते-जागते उदाहिण होत्या.

अगदी माझ्या मसबल्व्हया आत्याप्रमाणे.
माझ्या आत्याने जेव्हा यतच्या लहानपणची पोलांडमधील लोडझ गावातील ज्य ू

वसाहतीची हकीकत साांधगतली तेव्हा माझ्या मनात ववचाि आला की, “आतापयांत कोणी 
याबद्दल काही कसे ऐकले नाही?” कॅन्ससमधील या शाळकिी मुलीांप्रमाणे मलाही 
ही अववश्वसनीय गोष्ट जगाला साांगायची होती. म्हणून मी ‘यलो स्टाि’ नावाचे पसु्तक 
मलहहले.

लहानगी मसबल्व्हया (म्हणजेच माझी मसबल्व्हया आत्या) आयरिन सॅन्डलि 
याांच्यापासून सुमािे ८० मैल अांतिाविील ज्य ूवसाहतीत िाहत होती. त्या दोघीांच्या 
हकीकती अगदी यनिाळ्या आहेत. पिांतु अत्यांत यनिाशाजनक काळातही दोघीांच्या हृदयात 
एक गोष्ट मात्र समान होती.

ती म्हणजेआशा.
जेयनफि िॉय
१२ ऑगस्ट, २०१४.


